
  طيب يف شي غريه. الشيخ :

  يا سيدي بارك اهللا فيك. السائل :

  وفيك بارك.نعم. الشيخ :

  السائلة : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

  ه.وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرت الشيخ :

  السائلة : كيف حالك يا شيخ ال بأس.

  ال بأس. الشيخ :

  السائلة : احلمد هللا.

  احلمد هللا. الشيخ :

  السائلة : بارك اهللا فيك يا شيخ لو تسمح عندي بعض األسئلة يرمحك اهللا سؤالني.

  هاتيها. الشيخ :

  السائلة : األول حكم استعمال العطور اليت حتتوي على نسبة من الكحول؟

إن كانت النسبة نسبة الكحول هذه جتعل الروائح هذه الطيبة سائال مسكرا حبيث إذا شربه املدمن  :الشيخ 

  للخمر واملعتاد عليها تفعل فعل اخلمر فيه فال جيوز, أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز لعل اجلواب واضح؟

  السائلة : آه نعم بارك اهللا فيك.

  طيب هايت السؤال الثاين؟ الشيخ :

السائلة : يعين يا شيخ هل جيوز للمرأة مثال, املرأة األم أن تأيت من أذكار يعين من األذكار املشروعة عوضا عن 

ابنها الرضيع مثال, مثال إذا أتت لتلبسه ثيابه تذكر اسم اهللا عز وجل مثال أو إذا أتت لتطعمه تسمي اهللا عز وجل 

(( قل هو اهللا كما ثبت يف السنة تنفث يف كفيها باملعوذتني و   وإن أتت ِلمثال تضعه على فراشه لينام فهي تنفث

  ومتسح فهل جيوز هلا مثل هذا األفعال يعين تأيت باألذكار عوضا عن ابنها؟  أحد ))

وحسب  ( هلك المتنطعون )ال جيوز هذا تنطع يف الدين والرسول عليه الصالة والسالم كان يقول  الشيخ :

 له أو أوجب عليه من مثل هذه األذكار عن نفسه أما عن غريه فال وخباصة أن هذا املسلم أن يقوم مبا شرع اهللا

الغري إذا صح التعبري وهو الطفل الصغري غري مكلف ولذلك فال جيوز هلذه األم أن تقرأ هذه األوراد نيابة عن 

  طفلها غري املكلف هذا هو السؤال الثاين.

  السائلة : آه بارك اهللا فيك يا شيخ .



  لة : مث يا شيخ لو تسمح يل ألا إن شاء اهللا تعاىل بشرى.السائ

  بشرك اهللا خريا. الشيخ :

  إن شاء اهللا أقص عليك الرؤيا. ...السائلة : آه عندي يا شيخ إحدى األخوات رأت يف املنام رأت رؤيا, رأت 

  خريا رأيت. الشيخ :

ت هذا يعين إن أتى أحد يقص عليك الرؤيا فتقول يا شيخ أوال, هل يثبت هذا, يثب ...السائلة : إن شاء اهللا يا 

  خريا رأيت وخريا قل هذا ثابت يف السنة؟

  ال ليس ثابتا ولكن ال بأس من استعمال ذلك أحيانا. الشيخ :

  السائلة : آه بارك اهللا فيك.

  وفيك بارك. الشيخ :

  طريق.السائلة : املهم هي رأت يف يا فضيلة، رأت نفسها على شرفة, شرفة تطل على ال

  أيوه. الشيخ :

السائلة : فرأت على ذلك الطريق, رأت الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بصفاته مث رأتين يرمحك اهللا يا 

شيخ رأتين يعين واقفة أمام الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم, رأت الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتبسم يل وأنا 

يل, انزيل معنا فلما نزلت فسألتين إىل ما تنظرين فقلت انظري إىل الذي أنظر أتبسم إليه مث ناديتها وقلت هلا انز 

إليه فرات الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مث تبسم صلى اهللا عليه وآله وسلم ومضى يف الطريق, مضى يف تلك 

ق رأينا شيخا فسلمنا مث ملا كنا منشي رأينا شيخا, شيخا على تلك الطري ...الطريق مث مشينا معا يف تلك الطريق 

عليه قلنا السالم عليكم مث رد وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  فا يعين فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول سألنا 

هل رأيتم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم؟ فقلنا نعم رأيناه فمضينا معا يف تلك الطريق فاملهم فاألخت هذه 

ن هذا الشيخ؟ فقلت هلا أسأل اهللا عز وجل أن جيعلها اهللا بشرى لك يا شيخ فقلت سألتين يف املنام قالت يل م

هلا هذا الشيخ األلباين, هذا الشيخ األلباين وأنا إن شاء اهللا تعاىل قلت يعين أبشر الشيخ فلعلها بشرى إن شاء 

  اهللا أنه على طريق السنة إن شاء اهللا تعاىل, فماذا تقول يا شيخ؟

  ، انصرفوا يا إخوانا.يا اهللا الشيخ :

  اتفضلوا. السائل :

  سائل آخر : السالم عليكم

  وعليكم السالم. الشيخ :



  السالم عليكم. السائل :

  وعليكم السالم. الشيخ :

  جاء به نعم. الشيخ :

  يف العبارة هذه شيخي؟ السائل :

  هذا مكتوب أرسله أخونا عيد فيه عربة.  الشيخ :

  اهللا أكرب. السائل :

  بعا منا موضع العربة, كم ذكرتك يف السجن والد ..ط الشيخ :

  احلليب : هات عنك شيخنا.

  اآللة بعده. ...بعد  الشيخ :

احلليب : نعم أنا رأيت كما ذكرت, آه طبعا بعد كالم هو دعاء للشيخ وشيخنا من حممد عيد عباسي إىل أستاذه 

فظه اهللا تعاىل ورعاه السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته املفضال الكبري أيب عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين ح

  أما بعد, فقد حاولت عدة مرات االتصال بك هاتفيا ومل أفلح بسبب انشغال اخلط أوعدم وجودك يف البيت ..

  . ...سائل آخر : اهللا 

ين أن أخربك احلليب : وأرجو أن تستلم رساليت هذه وأنت على خري ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط ويسر 

مبشرا ومهنئنا بأن اهللا تبارك وتعاىل قد تفضل علي وَمن بالفرج من الضيق واخلالص من السجن بعد أن بلغت 

القلوب احلناجر وضاقت النفوس ذرعا مبا لقيت وطال البالء وامتد وزاد واشتد فلله احلمد واملنة والفضل والنعمة 

  وال يسعين إال أن أقول ..

  رب.اهللا أك الشيخ :

(( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني احلليب : 

استاذي الكرمي أطال اهللا عمره ونصر به دينه كم ذكرتك يف السجن وتأملت  برحمتك في عبادك الصالحين))

لنا بعد ما تشتت وأن ميتعين لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإىل األحباب ودعوت اهللا تعاىل أن جيمع مش

بلقائك وصحبتك بعد ما انقطعت, وكم دعوت اهللا أن جيزيك عين وعن دينه خري اجلزاء, أستاذي احلبيب لعلك 

تعتب علي وتلومين على ما وقع مين وسبب يل هذا البالء ومن حقك ذلك وكنت أذكر كثريا كالمك يف هذا 

ى ذلك لك وأعده من صدق فراستك مبا سيقع ولكنين أقول وأنا وتوصيتك باالحرتاس وعدم التدخل وأنا ال أنس

صادق فيما أقول ثق يا أستاذي العزيز بأين شعرت بعد أن دخلت السجن بفرتة بأنين فيما صدر مين من 



.. التصرفات املتعلقة بالقضية كنت اتصرف كأنين مسري  

  اهللا أكرب. الشيخ :

  احلليب : وأنه قد حيل بيين وبني عقلي.

  اهللا أكرب. شيخ :ال

  (( واعلموا أن اهللا يحول بين المرء وقلبه ))احلليب : وتذكرت أين قد انطبقت علي متاما اآلية الكرمية 

  سائل آخر: اهللا أكرب.

  سائل آخر: اهللا أكرب.

  احلليب : وأنه فيما يتعلق ذا املوضوع كان قد تعطل فكري ومل يعد يعمل وقد عجبت من أمري كل العجب.

  اهللا أكرب. : الشيخ

احلليب : ومل يقع معي مثل هذا طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك أنين كما لعلك تذكر كنت قد سجنت 

ثالثة أيام قبل سجين هذا ولقيت فيها بأسا شديدا وكنت أرى من املستحيل أن أاون يف الوقوع يف مثلها مث 

الليلة أن أسلم نفسي وأحكمهم ّيف مع علمي مبا  حبب اهللا إيل وإىل ابن عمي بشري الذي كنت نائما عنده تلك

يفعلون فرأيت رؤيا وأولتها تأويال خطر ببايل تفيد بأنين لن أمكث, لن أمكث يف السجن إال أياما قليلة ال تزيد 

  على أصابع اليد الواحدة ووقع ما وقع فال أملك إال ..

  اهللا اهللا الشيخ :

الذي اعتقلت بسببه هو أنين كنت لقيت ابن عم يل من املشاركني يف قدر اهللا وما شاء فعل, واألمر  السائل :

العمل املسلح يف السوق العتيق بدمشق, بعد ختفيه بأكثر من ثالث سنوات ونصف وشكا إيل احلاجة والفقر 

وأنكرت عليه عمله فلم يقبل وطلب مين مساعدة مالية وكان معه شخص وجاءين ذاك الشخص فيما بعد 

ال مث اعتقل ودل علي وكان قد ورطين ببعض األمور األخرى واخلالصة أن ما وقع يل كان فأعطيته بعض امل

إحدى العجائب والغرائب ومعروف باإلضافة إىل ذلك أن الظروف أثناء تلك الفرتة كانت مضطربة وكانت فتنة 

األخ زهري أيب بكر جتعل احلليم حريانا أستاذي الكبري كانت وصلتنا أخبار يف السجن عن وفاتك مث علمت من 

  عندما جاءين يف الزيارة من حوايل أربع سنوات أن اخلرب غري صحيح فحمدت اهللا على ذلك احلمد اجلزيل ..

  سائل آخر : السالم عليكم.

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. على كل حال انتهت موضع العربة. الشيخ :

  أهلني. الشيخ :



  احلليب : عربة عظيمة يا شيخنا.

  إي واهللا, يعطيك العافية. الشيخ :

  احلليب : اهللا يبارك, اهللا جيزيك اخلري.

  سائل آخر : أنا حاورته يا شيخي ثاين يوم طلع الشيخ حممد عيد العباسي.

  قابلته؟ الشيخ :

  قابلته نعم. السائل :

  ما شاء اهللا. الشيخ :

ربعة أيام وتكلمنا مع أخينا هذا واحد من اإلخوان وأنا كنت أول من أوائل املهم ال قبلها زيارتك نعم بأ السائل :

امسه أبو عبد اهللا فقال كالم عن نتكلم حنن عن احلركيني وعن أسباب قمعهم للصحوة وأم معول اهلدم للصحوة 

يف بالد املسلمني وأن مل يكفهم التجربة اليت حدثت يف مصر وكذا حدثت يف سوريا وكذا حتدث يف اجلزائر 

من اجلزيرة وأن وأن هؤالء, فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعرتف بأن املبدأ الذي تكلم به شيخه  وستحدث يف بالد

فقال تلك الكلمتني التصفية والرتبية كالم ال  " إي وريب "ناصر الدين األلباين هو احلقيقة وهو إليه املآل فقال 

  يقول مبعناه إال رجل يعين ملهم

انت وصلتنا, وصلتنا أخبار يف السجن عن وفاتك مث علمت من األخ " كهو كاتب هنا شيء من هذا  الشيخ :

زهري عندما جاء يل جاءين يف الزيارة من حنو أربع سنوات أن اخلرب غري صحيح فحمدت اهللا على ذلك احلمد 

أو  " ولقد كان يف السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثريون تأثرا كبرياهنا عربة أخرى  اجلزيل "

قليال بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنين قد ترسخ يف نفسي 

  ..فساد طريق اإلخوان وجهلهم ووجوب التحذير منهم "

ولكين أفرحته بكلمتني مسعتها منك يف إحدى األشرطة ذكرت الشيخ حممد عيد العباسي خبري ودعوت  السائل :

  له

  جزاك اهللا خريا : الشيخ

  أي نعم فنقلت هذا الشيء فكأمنا بشر ببشارة أنه مل ينس من شيخه و و السائل :

  ها. الشيخ :

  نعم فأدخلت وهللا احلمد .. السائل :

  جزاك اهللا خريا. الشيخ :



  نعم كان ذلك حبضور أبو علي خلوف. السائل :

  إي نعم. الشيخ :

  تعرفه جيدا. السائل :

  كل حال يعين نسأل اهللا أن يعيد له صحتهنعم على   السائل :

  اللهم آمني الشيخ :

  وأن يبارك له يف عمره وأن يرجع بالدعوة إىل املنهج السليم السائل :

  إىل أنشط مما كان عليه الشيخ :

  نعم السائل :

  وأحوط الشيخ :

  نعم السائل :

  وأحكم الشيخ :

  بإذن اهللا تعاىل السائل :

  إىل قضية إنه كان سجن حكيت لكم أنا القصة تبعه شيء؟  ألنه هنا يشري هو  الشيخ :

  ما أذكر شيخي. السائل :

  كان سجن ثالث أيام ذكرها هنا  الشيخ :

  نعم شيخي. السائل :

بعد ذلك أطلقوا سبيله, بعد ذلك أعلنوا هؤالء األخباث إنه هؤالء الذين كانوا مسجونني وأطلق  الشيخ :

ت طائلة املالحقة وما أدري آي جاء بطبيعة احلال استشارين قلت له ما صراحهم خلهم يسلمون حاهلم وإال حت

أرى لك أن تسلم هؤالء ال ذمة هلم طيب ما يفعل؟ يف عندنا نصيف مضايا معروف نصيف مضاوي الزبداين 

  هناك يف جبل عايل ما يسموهم هؤالء .

  هؤالء الذين يهربون اجلمارك ما يسموم؟ الشيخ :

  املهربني السائل :

ها؟ املهربني, املهربني هؤالء جييئون يعين بأشياء مهربة من بعض األماكن ويوصلوها للبنان من هذا  الشيخ :

الطريق ما ميرون على احلدود يعين أو جييئون من هناك ويدخلون لسوريا وهذيك أصحاب هذيك البالد عاملينه 

  مهنة هي



  مترير الناس السائل :

ا أجر مثل القدمي القوافل اليت كانت متر يف الصحارى فأنا قلت له يا أخي الشغلة مترير الناس مقابل طبع الشيخ :

سهلة تروح للزبداين وترى لك شخص مثال تثق به بواسطة بعض املعارف عندنا يف دمشق وتتفق معهم ويوصلوك 

  للبنان وختلص من املشكلة وإياك أن تسلم حالك فهو يشري إىل هذه النصيحة

   !سبحان اهللا السائل :

  آيه لكن إذا نزل القدر عمي البصر  الشيخ :

  قدر اهللا السائل :

  راح سلم حاله وهي سحبوا كل املدة هنا . الشيخ :

  كم سنة كان سجنه؟  السائل :

  سائل آخر : ثالث عشر سنة

  سائل آخر : ثالث عشر سنة

  صحته منيحة صحته السائل :

سجن نسأل اهللا أن يعافينا وإياكم أعراض اهلزل وأعراض سائل آخر : واهللا مثل ما تفضل شيخنا حنن أعراض ال

..  

  سائل آخر : ال بأس به

  سائل آخر : يعين يعين

  احلليب : انت قبل السجن كنت تعرفه شخصيا؟

  سائل آخر : نعم أنا كنت أمسع به من قدمي

  احلليب : هل رأيته شخصيا؟

  سائل آخر : مل أره.

  مل تره  السائل :

قرأت واستمعت إىل أشرطة وكنت أعرف يعين عن بعض إخوانا احلديث يف بالد الشام السائل اآلخر : لكين 

بعض املتابعات فلله احلمد والفضل واملنة مسعت به من ثالث سنني يا شيخي عن طريق أبو علي خلوف وبعض 

  األخوة

  أين؟ الشيخ :



  السائل اآلخر : يف دمشق

  نعم, أقول كويس مجيل الشيخ :

ن ويدعون له وكذا وكنا يف زيارة ملناطق السلمية وخيربين حول الشيخ ناصر الدين كان كذا نعم يذكرو  السائل :

  تعرف يعين عندما

  نعم احلديث ذو شجون الشيخ :

  ذو شجون السائل :

  نعم الشيخ :

 فلما استمعت إليه شريط سبحان اهللا قلت هذا الرجل يعين كأين أقول يعين إنه موفق للمنهج السلفي مث السائل :

  تتبعت بعض أخباره فوجدت أنه قد وقع فيما وقع ونسأل اهللا أن جيعل ذلك يف صاحل أعماله

  آمني, آمني احلمد هللا قدر لك أن تراه الشيخ :

  احلمد هللا السائل :

  شاب؟ الشيخ :

  شاب واحولت عينيه السائل :

  له الشيخ :

  عيناه احولت السائل :

  فيه حول واضح الشيخ :

  شف عند الدكتور يقول أنه ك السائل :

  سائل آخر : عم يتقدم يعين كلما لو تقدم

  يعين أعصاب عينيه مرهقة ومرختية وأنه إن شاء اهللا السائل :

  اهللا اهللا يعافيه, يعين بعدما كشف الطبيب وضع نظارة؟ الشيخ :

  سائل آخر : إيه واضع نظارة.

  واضع نظارة. السائل :

  واضع نظارة. الشيخ :

  ارة قدمياسائل آخر : عنده نظ

  وكانت فيه هزة السائل :



  سائل آخر : عنده نظارة وكان

  ال ال عارف لكن ملا كان يضع نظارة ما كان يظهر فيه احلول الشيخ :

  نعم السائل :

  سائل آخر : آي نعم

  سائل آخر : بسبب فقدان النظارة سحبوها منه يف السجن

  أيوة الشيخ :

  فارختت أعصاب .. السائل :

  كرب!اهللا أ الشيخ :

  اهللا املستعان السائل :

  لعلها تعود إن شاء اهللا الشيخ :

  ال ستعود بإذن اهللا مترينات كذا وفيه رعشة قليلة أول ما رأيته فيه رعشة زالت وهللا احلمد السائل :

  احلمد هللا الشيخ :

  ميكن إا سوء تغذية أو كذا. السائل :

  إن شاء اهللا الشيخ :

  بنائه بأن يصحبوه إىل بعض املناطق جيددوا فيه يعين نسمة هواء أو كذانعم فأشرت أنا إىل أ السائل :

  آي نعم الشيخ :

وشجعناه لطلب العلم من ذلك من باب واهللا  ...لعلهم يأخذون بالنصيحة, وطلبنا منه أشرطة و  السائل :

  الرتغيب ورفع املعنوية

  سائل آخر : عنده اندفاع يف الدعوة

  كيف؟  الشيخ :

  ده اندفاع يعينسائل آخر : عن

  سائل آخر: جيد هذا

  سائل آخر : أمس سهرنا عند يف املساكن عند ابنه عبد الرمحن وأبو علي

  آي الشيخ :

  آي يعين على حاله يناقش ويدافع السائل :



  يتكلم يعين كما هو معروف يعين الشيخ :

  آي نعم السائل :

  احلمد هللا الشيخ :

  سائل آخر : حمب للسنة ويف أحكام

  هكذا كان : الشيخ

  يعين قصدي إنه متابع يف اآلثار يف احلركات يعين السائل :

  احلمد هللا الشيخ :

  أبو محدي ميكن يطلع له جواز يعين ونرسله ...سائل آخر : 

  إن شاء اهللا الشيخ :

  على كل حال ميكن هذا الشريط يصل إليه يا شيخي  السائل :

  إن شاء اهللا إن شاء اهللا الشيخ :

  نعم. أي السائل :


